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Pré-Modernismo(1900-1922):

“as faces de um Brasil 

em ebulição”

Prof. Henrique Landim
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Contexto Histórico:

República Velha 
(1889-1930) :

Guerra de Canudos

Revolta da Armada

Revolta da Vacina

Revolta da Chibata

Pré-Modernismo (1902-1922)

Esse momento corresponde à “Belle Époque” brasileira,

marcada pela concomitância de diversas correntes:

PARNASIANISMO (Raimundo Correia, Olavo Bilac e

Alberto de Oliveira);

SIMBOLISMO (Não logrou penetração nas elites

cultas da época nem nas camadas populares);

REALISMO-NATURALISMO (Transfundido na

prosa regionalista de Afonso Arinos e Simão Lopos);

MODERNISMO

O Pré-Modernismo e suas 

tendências opostas:

Conservador X Renovador 

Ligado à sobrevivência 

das mentalidades 

positivista que se 

expressava no estilo 

realista-naturalista-

parnasianista. (Código)

Incorporação de aspectos 

da realidade brasileira, 

refletindo situações 

históricas novas. 

(Conteúdo)

O PROJETO LITERÁRIO:

 Denúncia da realidade brasileira: nega-se o Brasil literário do Romantismo

e do Parnasianismo; o Brasil não oficial – do sertão nordestino, dos caboclos interioranos,

dos subúrbios – é o grande tema do Pré – Modernismo;

 Tipos humanos marginalizados: o sertanejo nordestino, o caipira, os

funcionários públicos, os mulatos;

 Ligação com fatos políticos, econômicos e sociais

contemporâneos: diminui a distância entre realidade e ficção. São exemplos: Triste

fim de Policarpo Quaresma (retrata o governo de Floriano Peixoto e a Revolta da Armada).

Os sertões, de Euclides da Cunha (um retrato da Guerra de Canudos);

O PROJETO LITERÁRIO:

 Ruptura com o passado, há certo caráter inovador (Coloquialismo) em

determinadas obras: a linguagem de Augusto dos Anjos, por exemplo, ponteada de

palavras “não poéticas” (como cuspe, vômito, escarro, vermes), era uma afronta à poesia

parnasiana ainda em vigor;
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PRINCIPAIS AUTORES:

Euclides da Cunha
(Cantagalo, RJ ,1866-

RJ,1909)

Lima Barreto
(RJ,1881-1922)

Monteiro Lobato
(Taubaté, SP,1882-

SP,1948)

Psicologia de um vencido

Eu, filho do carbono e do amoníaco,
Monstro de escuridão e rutilância,
Sofro, desde a epigênese da infância,
A influência má dos signos do zodíaco.

Profundissimamente hipocondríaco,
Este ambiente me causa repugnância…
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia
Que se escapa da boca de um cardíaco.

Já o verme – este operário das ruínas –
Que o sangue podre das carnificinas
Come, e à vida em geral declara guerra,

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,
E há de deixar-me apenas os cabelos,
Na frialdade inorgânica da terra!
(ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. )

ENEM 2014

A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição
designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática
presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição, como

(A) a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário
requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no
Modernismo.
(B) o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em metáforas
como “Monstro de escuridão e rutilância” e “Influência má dos signos do zodíaco”.
(C) a seleção lexical emprestada do cientificismo, como se lê em “carbono e
amoníaco”, “epigênesis da infância”, “frialdade inorgânica”, que restitui a visão
naturalista do homem.
(D) a manutenção de elementos formais vinculados à estética do Parnasianismo e do
Simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto
existencial.
(E) a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo
filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos
modernistas.

Euclides da Cunha foi o pioneiro entre os pré-modernistas na aproximação entre a
Literatura e a história. O escritor Joaquim Nabuco definiu Os Sertões como “a
Bíblia da nacionalidade brasileira”. Os Sertões são um livro de difícil classificação,
pois apresenta características:

de texto literário por captar a sinceridade da alma simples e leal do
sertanejo;

de tratado científico por analisar as características do solo do sertão
nordestino;

de investigação socioantropológica por se preocupar em caracterizar
minuciosamente o sertanejo ou explicar a gênese de Antônio Conselheiro
como líder messiânico;

de matéria jornalística por registrar em detalhes as lutas entre as tropas
oficiais e os revoltosos.

Euclides da Cunha

A obra Os sertões está dividida em três partes:

 A Terra (primeira parte): apresentação detalhada das
características do sertão nordestino, com informações sobre o
clima, a composição do solo, o relevo e a vegetação;

 O Homem (segunda parte): retrato do sertanejo, em que o
texto procura demonstrar o impacto do meio sobre as
pessoas. O destaque fica para a apresentação do Antônio
Conselheiro e sua transformação em líder messiânico;

 A Luta (terceira parte): narração dos embates entre as
tropas oficiais e os seguidores de Conselheiro. O livro termina
com a descrição da queda do Arraial de Canudos e a
destruição de todas as casas erguidas no local.

Os Sertões:

O sertanejo

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos
mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário.
Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das
organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no
aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo,
quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados.
Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência
que lhe dá um caráter de humildade deprimente.

Os Sertões:
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Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude.
Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. [...]
Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear
das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se,
estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça
firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar
desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga
nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos;
e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o
aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento
surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. In: Obra Completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. v.2. p. 179-180. (Fragmento).

Lima Barreto será responsável por compor um retrato de partes dos
centros urbanos ignorados pela elite cultural do país: os subúrbios
cariocas. Os romances, contos e crônicas de Lima Barreto compõem um
painel em que se desenham de forma mais clara os verdadeiros
mecanismos de relacionamento social típicos do Brasil no início do
século XX.

Lima Barreto:

[...]Na rua, Clara pensou em tudo aquilo, naquela dolorosa cena que tinha
presenciado e no vexame que sofrera. Agora é que tinha a noção exata da
sua situação na sociedade. Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos
seus melindres de solteira, ouvir os desaforos da mãe do seu algoz, para se
convencer de que ela não era uma moça como as outras; era muito menos
no conceito de todos. [...]
[...]Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro! O que era preciso, tanto a ela
como às suas iguais, era educar o caráter, revestir-se de vontade, [...] para
se defender de Cassis e semelhantes, e bater-se contra todos os que se
opusessem, por este ou aquele modo, contra a elevação dela, social e
moralmente. Nada a fazia inferior às outras, senão o conceito geral e a
covardia com que elas o admitiam… BARRETO, Lima. Clara dos Anjos.São
Paulo: Ática, 1998.

Clara dos Anjos

Este notável escritor é bastante conhecido entre as crianças,
pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples
onde realidade e fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que
ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Escreveu
ainda outras incríveis obras infantis, como: A Menina do Nariz
Arrebitado, O Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do
Príncipe, Noivado de Narizinho, O Pó de Pirlimpimpim, Emília no
País da Gramática, Memórias da Emília, O Poço do Visconde e
A Chave do Tamanho. Urupês é uma coletânea de contos e
crônicas, considerada sua obra-prima e publicada originalmente
em 1918. Inaugura na literatura brasileira um
regionalismo crítico e mais realista do que o praticado
anteriormente, durante o romantismo. A crônica que dá título
ao livro traz uma visão depreciativa do caboclo brasileiro,
chamado pelo autor de "fazedor de desertos", estereótipo
contrário à visão romântica dos autores modernistas.

Monteiro Lobato:

Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapé.
Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia e de
vários filhinhos pálidos e tristes. Jeca Tatu passava os dias de cócoras, pitando
enormes cigarrões de palha, sem ânimo de fazer coisa nenhuma. Ia ao mato
caçar, tirar palmitos, cortar cachos de brejaúva, mas não tinha idéia de plantar
um pé de couve atras da casa. Perto um ribeirão, onde ele pescava de vez em
quando uns lambaris e um ou outro bagre. E assim ia vivendo. Dava pena ver a
miséria do casebre. Nem móveis nem roupas, nem nada que significasse
comodidade. Um banquinho de três pernas, umas peneiras furadas, a
espingardinha de carregar pela boca, muito ordinária, e só. Todos que
passavam por ali murmuravam:
Que grandíssimo preguiçoso!
Jeca Tatu era tão fraco que quando ia lenhar vinha com um feixinho que
parecia brincadeira. E vinha arcado, como se estivesse carregando um enorme
peso. Por que não traz de uma vez um feixe grande? Perguntaram-lhe um
dia. Jeca Tatu coçou a barbicha rala e respondeu:
Não paga a pena. Tudo para ele não pagava a pena. Não pagava a pena
consertar a casa, nem fazer uma horta, nem plantar arvores de fruta, nem
remendar a roupa.

Urupês: Augusto dos Anjos:
Com a publicação de Eu, em 1912, a poesia de Augusto dos Anjos tem
consagração imediata. Apesar de reações em tom de censura, que
condenam as supostas extravagâncias e exotismos, contrários a tudo
que é moeda corrente na poesia de então, grande parte da crítica
literária nem por isso deixa de reconhecer-lhe o mérito de tamanha
originalidade. Estranha e nova: essa é, em suma, a tônica da primeira
recepção. O modo destoante dessa poesia em relação ao que é
praticado na época leva um crítico como Anatol Rosenfeld (1912-
1973) a buscar um paralelo na poesia expressionista alemã - sem que
se pudesse sustentar nenhum tipo de contato, muito menos influência
direta. O emprego do jargão clínico-científico (especialmente da
biologia e da fisiologia) para traduzir, materialmente, uma visão de
mundo pessimista em termos de doença e decomposição ou negra
putrefação. Trata-se, com diz Rosenfeld, de uma "poesia de necrotério
na qual se disseca e desmonta 'a glória da criação' [...] [e que] lança o
desafio do radicalmente feio à face do pacato burguês,
desmascarando, pela deformação hedionda, a superfície harmônica e
açucarada de um mundo intimamente podre".
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Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera(1).
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga(2) é a mesma que apedreja.

Se a alguém causa inda pena a tua chaga(3),
Apedreja essa mão vil(4) que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!

Versos íntimos

(1) monstro mitológico com cabeça de leão,
corpo de cabra e cauda de serpente.

(2) Carinho, afetivo.
(3) Feridas.
(4) que tem pouco valor, não presta; reles,

ordinário


